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ทีมส ำรวจอวกำศ 3 แสงและเลนส ์
 ทีมส ำรวจอวกำศ  

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี 3: แสงและเลนส์ 
 

บทน ำ 
ในทีมส ำรวจอวกำศ นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วมฝึกหัดเป็นนักบินอวกำศไทยรุ่นแรก พวกเขำ
จะต้องเรียนรู้กำรท ำงำนเป็นหมู่คณะ และช่วยกันแก้ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นในอวกำศ และจ ำเป็นต้อง
ทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอำวกำศแล้วเขียนรำยงำนกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ส่งให้ที่ปรึกษำองค์กร
อวกำศศึกษำ ในหน่วยกำรเรียนรู้นี้เน้นกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม พัฒนำทักษะและเจตคติที่ดีต่อกำรท ำงำนกลุ่มให้
มีประสิทธิภำพ โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับ กำรประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์อย่ำงง่ำย กำรหักเหของแสง หลักกำร
เกิดภำพของเลนส์เว้ำและเลนส์นูน 
 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 ใช้เวลำในกำรจัดกำรเรียนรู้ 2 คำบ เมฆ วิน และเอิร์ธ ท ำกำรทดลองเพ่ือศึกษำ
กำรหักเหของแสงผ่ำนเลนส์ และอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมุมหักเหกับควำมโค้งของผิวเลนส์ พวกเขำใช้
ควำมรู้ที่ได้จำกกำรทดลองนี้ไปประยุกต์ใช้ในกำรอธิบำยหลักกำรของกระจกของหมวกนิรภัยอวกำศ 

ค ำศัพท์ 
 กำรหักเห, ล ำแสง, เลนส์นูน, เลนส์รวมแสง, เลนส์เว้ำ, เลนส์กระจำยแสง 
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
นักเรียนสำมำรถ  

• อธิบำยหลักกำรท ำงำนของเลนส์เว้ำและเลนส์นูนได้ 

• อธิบำยสำเหตุที่แก้วสำมำรถเบนล ำแสงได้ 

• ออกแบบหมวกนิรภัยอวกำศได้ 
 

กิจกรรมกำรเรียนรู ้              100 นำที 
 

ขั้นสร้ำงควำมสนใจ             20  นำท ี



 

 

2 
 

© Inspiring Science Project 2013 

ทีมส ำรวจอวกำศ 3 แสงและเลนส ์
น ำเข้ำสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนอธิบำยภำพที่เกิดจำกกำรมองผ่ำนเลนส์ และกำรเบนของล ำแสงผ่ำนเลนส์  

สไลด์ 1  แนะน ำหน่วยกำรเรียนรู้ใหม่กับนักเรียน 

สไลด์ 2  อธิบำยจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
สไลด์ 3 - 4 ในสไลด์นี้แสดงให้เห็นกำรใช้ประโยชน์จำกเลนส์ ที่ถูกน ำไปใช้งำนในอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น 

แว่นตำ กล้องถ่ำยภำพของโทรศัพท์มือถือ สัญญำณไฟจรำจร และสปอตไลท์ ให้นักเรียนดู
ภำพบนสไลด์ทีละภำพ แล้วให้นักเรียนบอกว่ำอุปกรณ์ที่ เห็น ในภำพใช้เลนส์ชนิดใด 
กิจกรรมนี้สำมำรถช่วยให้นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับจ ำนวนและชนิดของเลนส์ 

ขั้นส ำรวจและค้นหำ         30 นำท ี

นักเรียนท ำกำรทดลอง เพ่ือศึกษำลักษณะกำรเปลี่ยนทิศทำงของแสง เมื่อเดินทำงผ่ำนเลนส์แต่ละชนิด 

สไลด์ 5   จำกกิจกรรมที่ผ่ำนมำนักเรียนได้เห็นแล้วว่ำมีเลนส์อยู่หลำยชนิด และถูกน ำไปใช้ประโยชน์
ในด้ำนต่ำงๆ แตกต่ำงกันออกไป สไลด์นี้แนะน ำกิจกรรมที่นักเรียนต้องท ำ คือ ศึกษำ
ลักษณะกำรเปลี่ยนทิศทำงขอแสง เมื่อเดินทำงผ่ำนเลนส์ที่มีรูปต่ำงแตกต่ำงกัน 

  ในกิจกรรมนี้จ ำเป็นต้องใช้กล่องแสงเหมือนกับในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 ของหน่วยกำร
เรียนนี้ ให้นักเรียนออกแบบกำรทดลองเพ่ือศึกษำลักษณะกำรเปลี่ยนทิศทำงของล ำแสง 
เมื่อเดินทำงผ่ำนเลนส์ ซึ่งสำมำรถออกแบบกำรทดลองเหมือนกิจกรรมในแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ 2 แต่ใช้เลนส์ในกำรทดลองแทนแท่งปริซึม แต่ถ้ำนักเรียนไม่เคยใช้กล่องแสงมำ
ก่อน ควรให้ควำมรู้แก่นักเรียนก่อน เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถออกแบบกำรทดลองได้ โดย
อำจจะให้นักเรียนท ำกิจกรรมในใบงำนเรื่องกำรหักเหของแสงก่อน 

  อย่ำงไรก็ตำมในกำรท ำกิจกรรม ครูควรสังเกตกำรทดลองของนักเรียนว่ำนักเรียนสำมำรถ
ปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่เพ่ือให้ได้ผลที่ถูกต้อง ถ้ำครูได้ให้นักเรียนท ำกิจกรรมเรื่องปริซึมมำ
ก่อน จะสำมำรถทบทวนควำมรู้เดิมของนักเรียนให้นักเรียนท ำกิจกรรมนี้ได้อย่ำงถูกต้อง 
ดังนั้นควรจะท ำกิจกรรม กำรหักเหของแสงผ่ำนเลนส์ (ใบกิจกรรม 1) ก่อนเริ่มท ำกิจกรรมนี้ 

ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป         20 นำท ี

นักเรียนทบทวนข้อมูลที่ได้จำกกำรทดลอง เพ่ือใช้ในกำรท ำนำยลักษณะของทำงเดินแสงผ่ำนเลนส์แต่ละชนิด 

สไลด์ 6 - 7  แสดงไสลด์ที่ 6 แล้วถำมนักเรียนว่ำ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อล ำแสงทะลุออกมำจำกเลนส์ หลังจำก
นั้นครูให้ค ำแนะน ำนักเรียนและเฉลยโดยแสดงสไลด์ที่ 7  ควรเน้นย้ ำให้นักเรียนเข้ำใจและจ ำ
ได้ว่ำเลนส์ที่เห็นนี้เป็นเลนส์ชนิดไหน 

สไลด์ 8 - 9  แสดงไสลด์ที่ 8 แล้วถำมนักเรียนว่ำ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อล ำแสงทะลุออกมำจำกเลนส์ หลังจำก
นั้นครูให้ค ำแนะน ำนักเรียนและเฉลยโดยแสดงสไลด์ที่ 9  ควรเน้นย้ ำให้นักเรียนเข้ำใจและจ ำ
ได้ว่ำเลนส์ที่เห็นนี้เป็นเลนส์ชนิดไหน 
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ขั้นขยำยควำมรู้          15 นำท ี

นักเรียนอธิบำยสำเหตุที่ล ำแสงมีกำรเบนหรือมุมหักเหที่แตกต่ำงกันเมื่อทะลุผ่ำนเลนส์ 

สไลด์ 10 แสดงสไลด์ 10 แสดงภำพกำรเบนหรือกำรเปลี่ยนทิศทำงของแสง เมื่อแสงตกกระทบส่วน
ต่ำงๆ ของเลนส์ ให้นักเรียนอธิบำยว่ำท ำไมจึงเป็นเช่นนั้น? ท ำไมแสงจึงเบนหรือมีมุมหักเห
ต่ำงกันในส่วนต่ำงๆ ของเลนส์? 

สไลด์ 11 แสดงล ำแสงตกกระทบผิวของเลนส์ด้วยมุมตกกระทบค่ำหนึ่ง เรำทรำบว่ำมุมตกกระทบของ
ล ำแสงส่งผลต่อกำรเบนของล ำแสงหรือมุมหักเหของล ำแสงผ่ำนเลนส์  

  ให้นักเรียนสังเกตดูกำรตกกระทบของแสงในส่วนต่ำงๆ ของเลนส์ (ตรงกลำง และส่วนล่ำง
ของเลนส์) ว่ำรังสีแสงมีกำรหักเหอย่ำงไร กิจกรรมนี้นักเรียนควรจะให้เหตุผลได้ว่ำ แสงตก
กระทบส่วนต่ำงๆ ของเลนส์จะมีกำรหักเหแตกต่ำงกัน ครูสำมำรถขยำยควำมรู้ของนักเรียน
ได้ง่ำยๆ โดยให้นักเรียนดูล ำแสงตกกระทบและล ำแสงหักเหผ่ำนส่วนต่ำงๆ ของเลนนูนส์
หรือเลนส์รวมแสง แล้วนักเรียนอธิบำยหรือเขียนรังสีแสง ที่เห็นจำกกำรทดลอง 

ขั้นประเมินผล          15 นำท ี

นักเรียนอธิบำยสำเหตุที่นักบินอวกำศสำมำรถมองเห็นผ่ำนหมวกนิรภัยอวกำศ  

สไลด์ 12  แสดงสไลด์ 12 แล้วให้นักเรียนอธิบำยว่ำ นักบินอวกำศสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงไร และ
ล ำแสงมกีำรเบนหรือหักเหผ่ำนกระจกด้ำนหน้ำของหมวกนิรภัยอวกำศอย่ำงไร 

 

กำรประเมินผลโดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
 

กำรประเมินผลย่อย 
ครูสำมำรถจะประเมินควำมรู้ของนักเรียนและควำมก้ำวหน้ำได้จำกกำรท ำกำรทดลองของนักเรียน 

โดยกำรพิจำรณำจำกควำมถูกต้องของผลกำรทดลอง 
 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
ในกิจกรรมกลุ่ม  กำรแบ่งกลุ่มจะผสมนักเรียนที่มีควำมสำมำรถต่ำงๆกัน เพื่อให้นักเรียนเก่งสำมำรถ

ช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อนกว่ำได้ 
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กำรเตรียมตัวส ำหรับบทเรียน 
 

สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ใช้ 

 ใบกิจกรรม1: เรื่อง กำรหักเหของแสงผ่ำนเลนส์ 

  

เครื่องมือที่ใช้ 
 

ขั้นสร้ำงควำมสนใจ 
- ไม่มี 

ขั้นส ำรวจและค้นหำ 
- กล่องแสง 
- เลนส์ชนิดต่ำงๆ 
- กระดำษขำว 
- กระดำษวำดเขียน 
- ไม้โพรแทรคเตอร์ 
กำรทดลองนี้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อท ำกำรทดลองในห้องมืด 

 

ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป 
- ไม่มี 

ขั้นขยำยควำมรู้ 
- ไม่มี 

ขั้นประเมินผล 
- ไม่มี 

 
 


